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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 31/10/2018
Senhores Pais e/ou responsáveis,
Os eventos pedagógicos da Educação Infantil relativos ao ano de 2018 já estão em processo de conclusão.
Para que, então, os(as) senhores(ras) acompanhem melhor essas atividades, segue comunicado com as respectivas
datas findantes.
 01/11: Lançamento da Sequência Didática “Natal de Luz, Nasceu Jesus”.
 02/11: Feriado – Finados.
 12/11: Ensaio Geral do Ballet no Teatro 4 de Setembro, das 7h30min às 12h (já acordado em reunião com os(as)
senhores pais(mães).
- Apresentação do Espetáculo de Ballet “Cinderela”, às 19h, no Teatro 4 de Setembro. Aguardem convite!
 14/11: Envio, via pasta, Portfólio da criança para encadernação. Por favor, ao folhearem, mantenham a ordenação correta
das páginas.
 15/11: Feriado – Proclamação da República.
 17/11: Solenidade de entrega das medalhas às crianças partícipes do XI CONCURSO NOTA DEZ NA DECLAMAÇÃO DE
POESIAS, no Ginásio Poliesportivo Savina Petrilli, de acordo com os seguintes horários:
 Das 8h às 9h (pontualmente), crianças dos Níveis II e III, turnos manhã e tarde.
 Das 10h às 11h (pontualmente), crianças dos Níveis Infantário, Maternalzinho e Nível I, turnos manhã e tarde.
Aguardem convite!
 19/11: Os pais ou responsáveis devem entregar às professoras o Portfólio, já encadernado (até esse dia).
 20/11: Exposição dos Portfólios das crianças do Infantário e do Maternalzinho, no “hall” do 2o piso. Prestigiem-na!
Obs.: OS PAIS DEVEM RECEBER O PORTFÓLIO DA CRIANÇA NO FINAL DO HORÁRIO.
 21/11: Exposição dos Portfólios das crianças do Nível I, no “hall” do 3o piso. Prestigiem!
Obs.: OS PAIS DAS CRIANÇAS DO NÍVEL I DEVEM RECEBER O PORTFÓLIO NO FINAL DO HORÁRIO.
 22/11: Exposição do Portfólio das crianças do Nível II, no “hall” do 3o piso. Prestigiem!
Obs.: OS PAIS DAS CRIANÇAS DO NÍVEL II DEVEM RECEBER O PORTFÓLIO NO FINAL DO HORÁRIO.
 22/11: Matrícula de novos alunos (Infantário e Maternalzinho), no Espaço Literário, 4º piso, Prédio do Infantil.
 23/11: Exposição do Portfólio das crianças do Nível III, no “hall” do 4o piso. Prestigiem!
Obs.: OS PAIS DAS CRIANÇAS DO NÍVEL III DEVEM RECEBER O PORTFÓLIO NO FINAL DO HORÁRIO.
 23/11: Matrícula de novos alunos (Níveis I, II e III), no Espaço Literário, 4º piso, Prédio do Infantil.
 23/11: Encerramento do período letivo para todos os Níveis da Educação Infantil, com Celebração Natalina, Anjo Oculto,
com troca de livros de literatura infantil (providenciem este livro, embrulhem-no em papel de presente, entreguem à
professora até o dia 20 de novembro) e comemoração do aniversário das crianças que nasceram nos meses de novembro
e dezembro (todos os níveis).
 26/11: Conclusão das atividades avaliativas do Nível III, das 7h30min às 11h30min (crianças que estudam no turno
matutino) e das 13h30min às 17h30min (crianças que estudam no turno vespertino).
 27/11: Ensaio Geral “Noite de Autógrafo”, Nível III, turmas “A” e “B”, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare), das
7h30min às 12h, e turmas “E”, “F” e “G”, das 13h30min às 18h. Nesse dia (27/11), não teremos atividades para as
crianças do Nível III, turmas “C” e “D”.
 28/11: Ensaio Geral “Noite de Autógrafo”, Nível III, turmas “C” e “D”, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare), das
7h30min às 12h. ATENÇÃO! No dia 28/11 (quinta-feira), não teremos atividades para as crianças do Nível III, turmas
“E”, “F” e “G”. Somente ENSAIO GERAL, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare) para as turmas “C” e “D” e Noite
de Autógrafo (Musical), turmas “A” e “B”.
 28/11: Noite de Autógrafo (Musical), às 19h, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare), Nível III, turmas “A” e “B”.
Aguardem convite!
 29/11: Noite de Autógrafo (Musical), às 19h, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare), Nível III, turmas “C” e “D”.
Aguardem convite!
 30/11: Noite de Autógrafo (Musical), às 19h, no CENTRO CULTURAL EFATÁ (Memorare), Nível III, turmas “E”, “F” e “G”.
Aguardem convite!
 26/11 a 07/12: Teremos atividades pedagógicas na Escola para o Nível III, no dia 26/11, no horário normal da criança
(conclusão das atividades avaliativas) e de 26/11 a 07/12 teremos atividades pedagógicas na Escola, das 11h30min às
17h30min, SOMENTE para as crianças do Tempo Integral. Os pais das crianças do INTEGRAL devem confirmar com a
professora Gilmara a presença das crianças nesse período, para melhor nos planejarmos e, ainda, informar a nutricionista
a respeito da alimentação (almoço e lanche da tarde).
 04/12 a 20/12: Atividade de Extensão (REFORÇO) para as crianças do Nível III que necessitarem de acompanhamento
individualizado. A professora fará contato com os senhores pais e/ou responsáveis dessas crianças para informá-los.
Aguardem!
 10/12 a 21/12: Atividade de Extensão (em ritmo de Colônia de Férias), com imersão na Língua Inglesa, facultada a
participação de todas as crianças do Infantil (Infantário ao Nível III). Aguardem FÔLDER com ficha de inscrição! Os pais
interessados devem preencher a ficha de inscrição e devolvê-la à professora de sua criança até o dia 23 de
novembro(sexta-feira), quando encerraremos as atividades pedagógicas do ano letivo de 2018. Indiquem, na ficha, o
tamanho da camiseta de seu(sua) filho(a). Procurem o Sr José Filho (ou a Srª Elizângela), no Setor Financeiro da Escola,
no período de 26 a 30 de novembro, para a efetivação do pagamento de taxas referentes a despesas (Colônia de Férias
(manhã/tarde), almoço e lanche da tarde. As crianças do TEMPO INTEGRAL, que participarão APENAS em um turno,
pagarão SOMENTE taxas extras (confecção de camisas, aulas-passeios...), valor a ser informado, posteriormente, pela
professora Gilmara. Aguardem!
 11/12: Encontro Escola/Família. Aguardem comunicado!
Obs.: Nesse dia não teremos COLÔNIA DE FÉRIAS.
 13 e 14/12: Matrícula de alunos veteranos.
Comprometidos com a reflexão e transformação próprias do período adventício, agradecemos o apoio e a continuidade
da parceria ESCOLA/FAMÍLIA, já firmada entre nós.
Afetuosamente,
Coordenação Pedagógica.

